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Passagem por Porto Alegre encerra a turnê nacional da 

exposição "Soixante-Dix", de Juarez Machado

Obras de um dos maiores artistas brasileiros poderão ser visitadas a partir de 19 de 
dezembro, no Margs

Uma exposição na qual o artista é sua própria obra, construindo um personagem 
marcado pela irreverência. Essa é a exposição "Soixante-Dix", de um dos maiores 
artistas brasileiros de expressão internacional: Juarez Machado.

Paris, Florianópolis, Joinville, Fortaleza e Brasília já receberam a exposição. Agora 
chegou a vez de Porto Alegre: a turnê nacional encerra-se com uma passagem pelo 
Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli). A partir de 19 de 
dezembro, 41 peças, entre óleos, desenhos, esculturas e nove trajes poderão ser 
apreciados no Espaço Pinacoteca.

Soixante-Dix, que em francês significa 70 anos, é a idade que Juarez Machado 
completou em 2011. Obras pintadas quase totalmente em preto e branco, trazem 
apenas o artista e aniversariante se autorretratando em cor e se destacando no 
escuro. "Sabemos que o universo começou das trevas, em preto e branco, o jornal, 
fotografia, cinema e a TV também", explica Juarez.

Toda a irreverência, carisma e talento incomparável do artista poderão ser conferidos 
nesta coleção selecionada por ele próprio. "Pintei esta coleção de quadros, para expô- 
los em Paris bem como no Brasil. Numa justa homenagem a mim mesmo. Um grande 
deboche, uma caricatura de um artista de 70 anos ou de um homem de qualquer 
idade. Afinal sou humano e igual a todos", justifica.

A execução e a difusão da exposição "Soixante-Dix" para importantes centros culturais 
do Brasil foi viabilizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura (Lei Rouanet).

A obra de Juarez Machado
j

"A obra de Juarez faz parte do contexto da arte figurativa, retratando cenas 
extremamente agradáveis. No espaço que o apreciador tem para dialogar com a obra 
dele, há múltiplos subsídios e o primeiro impacto é a cor, sempre provocativa. Além



disso, ele é um artista não mimético, ou seja, ele não retrata a realidade de maneira 
fidedigna, ele transforma, deforma o pictório para atrair o elemento que ele quer 
destacar. Isso possibilita ao espectador criar uma narração com a obra.

A grande importância de seu trabalho se revela a partir dos anos 80, quando volta-se 
integralmente para a pintura a óleo. E aí é importante compreender que ele se insere 
no contexto principal dessa década, que é exatamente a retomada do destaque da 
pintura como expressão artística, superando os movimentos que marcaram fortemente 
as décadas anteriores, como as instalações e performances. Encontrando um mercado 
dinâmico, atuante, de grande efervescência na pintura, a obra de Juarez floresceu 
fortemente, assumindo uma posição mercadológica de vanguarda - sua obra é muito 
propícia ao mercado de arte. Aí é que ele já apresenta maturidade suficiente para 
adentrar no mercado internacional, fazendo todo o sentido a opção por escolher Paris 
como fonte de inspiração para criar.

Juarez é um artista contemporâneo por excelência; sua obra não se filia a nenhum 
estilo. Sua individualidade é marcante e predomina acima de tudo. Uma das 
características da arte moderna é inovar, inovar, inovar. O Juarez rompe com isso. Ele 
se apropria das boas referências que o período antes da arte moderna possibilitou. 
Entre elas é o abandono da tela chapada e já criando um tridimensional novamente. 
Outro aspecto é o fato dele se apropriar de uma forma muito pessoal da técnica 
tradicional de óleo sobre tela, oriunda da segunda metade do século XV. Na verdade, 
ele é um profundo conhecedor da história da arte, ele se apropria de vários elementos 
tradicionais e traz um novo olhar muito próprio, facilmente identificável. Assim, um dos 
pontos mais fascinantes é que a obra do Juarez traduz uma alegria no viver, com uma 
evocação de elementos do passado para o presente, como o resgate da Belle Époque."
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OTTO FRANCISCO DE SOUZA, professor de história da arte

Um artista múltiplo

Com mais de 50 anos de sólida carreira, o pintor, escultor, desenhista, caricaturista, 
mímico, designer e cenógrafo mantém ateliês em Paris, Rio de Janeiro e Joinville. Filho 
de João Machado, caixeiro viajante e colecionador de objetos antigos, e Leonora Busch 
Machado, de origem alemã, operária de uma fábrica de meias, Juarez Machado nasceu 
no dia 16 de março de 1941, em Joinville.

Desde muito pequeno costumava desenhar na borda branca das folhas dos jornais 
com as notícias da Segunda Guerra. Desenhos esses que ele ainda tem guardados. 
Desde sempre ele desenhou, pintou e fez bonecos de barro e seus próprios 
brinquedos. Aos 14 anos, já queria sobreviver da sua própria arte, e foi trabalhar na 
gráfica de um laboratório farmacêutico, onde imprimiam rótulos, bulas dos remédios e 
um almanaque que era publicado todos os anos.

Em 1960, aos 19 anos, foi para Curitiba ser aluno da Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná. Morava numa pensão de estudantes e, para sobreviver, à noite era desenhista



e cenógrafo da televisão local. Trabalhava também como ilustrador para o jornal da 
cadeia de comunicação dos Diários Associados. Em 1964 realizou sua 1? mostra 
individual na Galeria Cocaco, de Curitiba, iniciando uma carreira de grande sucesso. Ao 
mesmo tempo fazia cenários para todos os teatros da cidade, desde o Guairinha, o 
Teatro de Bolshoi e a Reitoria do Paraná.

Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1965, onde residiu por vinte anos. Além do 
desenho e da pintura, fez incursões pela mímica, cenografia, programação visual, 
ilustração e escultura. Foi chargista dos principais jornais brasileiros e mímico no 
programa "Fantástico", da TV Globo, projetando-se nacionalmente. Sua carreira global 
foi intensa, tendo participado do grupo de criação de programas de humor como 
"Balança mas não cai", "Kika e Xuxu", "Faça humor não faça guerra" e tantos outros. 
Como parte do grupo de criação da Globo, fez cenários para os musicais mais 
importantes da história da televisão: Roberto Carlos, Raul Seixas, Emílio Santiago, Fafá 
de Belém e tantos outros. Produziu livros para crianças, trabalhou como professor em 
escolas de crianças carentes, continuou fazendo esculturas e ganhou prêmios em 
várias partes do mundo.

A partir de 1978, resolve dar foco e se dedicar apenas às artes plásticas. 
Internacionalizando seu trabalho, passou temporadas em Londres, Nova York e 
diversas cidades europeias até decidir estabelecer residência fixa em Paris, desde 
1985, mas sempre retornando à sua cidade natal, Joinville, além de manter ateliê no 
Rio, outra cidade que aprendeu a amar.

SERVIÇO

Abertura da exposição "Soixante-Dix" com a presença do artista plástico Juarez 
Machado
Quando: sábado, 19 de dezembro, às lOh.
Onde: Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli), espaço Pinacoteca. 
Praça da Alfândega, s/n, Centro, Porto Alegre - RS.
Entrada Franca

Visitação da exposição "Soixante-Dix", do artista plástico Juarez Machado
De 19 de dezembro de 2015 a 28 de fevereiro de 2016, de terça-feira a domingo, das 
lOh às 19h.
Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli), espaço Pinacoteca. Praça 
da Alfândega, s/n, Centro, Porto Alegre - RS.
Entrada Franca

Apoio
Arte e Plantas 
Celulose Riograndense 
AAMARGS 
Café do MARGS



Patrocínio
Caixa Econômica Federal
Ambiental
Campeã
Catarinense e Farma
Fraklin Electric
Drograria Catarinense
Lepper
Meister
Schulz

Realização
Ministério da Cultura 
Lei de Incentivo à Cultura 
Governo Federal
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
MARGS

Contatos
MARGS-51 32272311

Agendamento de entrevistas 
Michelle Castro 
Assessora de imprensa
EDM LOGOS - Comunicação planejada para gerar resultados 
(47) 3433-0666 | michelle(a)edmlogos.com.br


